PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA
»ZAIGRAJ KOT PELÉ«
1. ČLEN: ORGANIZATOR
Organizator nagradnega natečaja »Zaigraj kot Pelé« (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je Ana Eterović
Klemenčič s.p., Jamova cesta 52, 1000 Ljubljana, davčna številka 42867339 (v nadaljevanju organizator),
ki nagradni natečaj organizira za naročnika Mars Overseas Holdings d.o.o., Letališka cesta 29A, 1000
Ljubljana, Slovenia, VAT ID: SI 34342842, (v nadaljevanju družba Mars).
2. ČLEN: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNEGA NATEČAJA
Nagradni natečaj se izvaja z namenom promocije naročnikove blagovne znamke Snickers®. Nagradni
natečaj poteka od 15. 5. 2017 do vključno 2. 7. 2017, na območju Republike Slovenije.
3. ČLEN: KANALI PROMOCIJE
Promocijski materiali in vse informacije v zvezi z nagradnim natečajem bodo dostopni na uradni spletni
strani blagovne znamke Snickers®, ki je dostopna na povezavi www.snickers.si.
4. ČLEN: NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad vsebuje 22 nagrad:
Tedenske nagrade (7 nagrajencev):
·
7x Playstation 4 + FIFA 2017 (vrednost posamezne nagrade: 325,00 EUR)
Glavne nagrade (12 nagrajencev):
·
3x potovanje za 1 osebe v Barcelono na trening z nogometno zvezdo Peléjem (vrednost nagrade:
5.419,00 EUR),
·
1x nogometna žoga Adidas smart ball (vrednost nagrade 156,00 EUR),
·
1x Go pro Hero kamera (vrednost nagrade: 220,00 EUR),
·
1x Instax tiskalnik za pametne telefone + 60 polaroidnih filmov (vrednost nagrade: 258,00 EUR),
·
1x ura Garmin Fitness (vrednost nagrade: 86,00 EUR),
·
2x prenosni brezžični zvočnih bluetooth JBL (vrednost posamezne nagrade: 63,00 EUR),
·
3x slušalke APPLE Beats EP (vrednost posamezne nagrade: 84,00 EUR),
Skupna vrednost nagradnega sklada je: 19.850,00 EUR.

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrad v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v
pravilih nagradnega natečaja. Nagrade ni možno zamenjati za denar ali druge storitve.
5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNEM NATEČAJU
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 14 let, s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo zaposleni pri organizatorju in družbi Mars,

člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre), vendar nimajo pravice
do nagrade. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradnem natečaju. V primeru osvojitve glavne
nagrade (potovanje v Barcelono in trening s Pelejem), pa morajo soglasje dati starši oz. skrbniki.
Organizator ne krije stroškov potovanja za spremstvo mladoletnika.
6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNEM NATEČAJU
V natečaju je možno sodelovati na 2 načina.
Sodelovanje z nakupom:
●

Sodelujoči kupi »Limited edition« čokoladico Snickers, ki vsebuje originalno sličico ene izmed 10
nogometnih poz. Čokoladice so videti takole:

●

Sodelujoči posname kratek video (trajanje: največ 1 minuta), v katerem posnema eno izmed 10
nogometnih poz s sličic iz čokoladic Snickers. (oseba, ki je se je prijavila mora biti prikazana v
videu kako oponaša potezo iz sličice)
Sodelujoči objavi video na družabnem omrežju po izbiri (Facebook, Twitter, Instagram).
Sodelujoči se registrira na www.snickers.si, izpolni prijavnico in naloži povezavo do objave videa
na izbranem družabnem omrežju (profil sodelujočega mora biti javen). V prijavnico je treba
naložiti tudi fotografijo sličice, na kateri je prikazana poza, ki jo sodelujoči posnema. Pogoj je, da
se vidi sličica nogometne poze iz čokoladice (ali ovitek čokoladice) in tvoje najljubše superge
(slikaj skupaj sličico + superge).
V primeru, da sodelujoči ni našel posebej označenega izdelka Snickers s sličicami, lahko naloži
zgolj fotografijo izdelka Snickers, ki gaje kupil, in posname poljubno nogometno pozo (eno izmed
treh, ki so prikazane na www.snickers.si). V tem primeru velja sodelovanje s čokoladicama
Snickers White ali Snickers Regular:

●
●

●

Sodelovanje brez nakupa:
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. Sodelujoči lahko posnema eno izmed 3 poz, ki so
objavljene na www.snickers.i in tako sodeluje brez nakupa. V tem primeru v prijavnico naloži sliko poze,
ki jo posnema.
Postopek prijave:
● Sodelujoči obišče spletno stran www.snickers.si.
● Sodelujoči se seznani s pravili natečaja.
● Sodelujoči se prijavi v natečaj prek prijavnice.
● Pred prijavo se je treba registrirati (prek Facebook profila ali e-mail uporabniškega računa).
● Osebne podatke sodelujočega bomo prevzeli z njegovega profila Facebook (ime, priimek, e-mail
naslov) ali prek prijave z e-mailom, pri kateri mora sodelujoči sam vnesti iskane podatke.
● Veljavne bodo samo prijave, ki vsebujejo pravilne in popolne podatke.
● Sodelujoči vnese URL naslov, na katerem je naložen video, v katerem sodelujoči posnema eno
izmed 10 nogometnih poz, ki jih je našel v sličicah v čokoladicah (ali eno izmed 3 nogometnih
poz, ki so prikazane na www.snickers.si v primeru sodelovanja brez nakupa ali z drugimi
čokoladicami Snickers). Uporabniški profil sodelujočega na družabnem omrežju mora biti javen,
sicer video objava ne bo vidna.
● Sodelujoči naloži sličico nogometne poze iz čokoladice ali sliko čokoladice ali sliko poze, ki jo je
našel na spletni strani www.snickers.si (v primeru sodelovanja brez nakupa).
● Opcijsko: sodelujoči vnese imena dodatnih 2 članov ekipe, ki jih vabi, da priložijo svoj video in se
na ta način potegujejo za glavno nagrado – potovanje v Barcelono in trening s Peléjem.
● Opcijsko: sodelujoči povabi prijatelje, uporabnike Facebooka, da sodelujejo v natečaju prek
opcije Facebook invite.
● Sodelujoči sprejme pravila nagradnega natečaja.
● Konec prijave.
Vsak sodelujoči lahko sodeluje s poljubnim številom videov, organizator pa bo upošteval prijavo, ki bo
imela največ glasov.
7. ČLEN: IZBIRA NAGRAJENCEV
Za video vsebine je možno glasovati izključno prek spletne strani www.snickers.si. Za glasovanje se je
treba registrirati in prijaviti prek Facebook ali uporabniškega e-mail računa. Glasovati je možno za več
video posnetkov, za en video pa lahko ena oseba glasuje samo enkrat.
Vsak teden bo organizator izbral tedenskega nagrajenca (7 nagrajencev, 7 tednov).
Na koncu natečaja bo organizator izbral glavne nagrajence (12 nagrajencev).
Izbor tedenskega nagrajenca: organizator izbira tedenskega nagrajenca med 5 videi z največjim številom
glasov v posameznem tednu (od ponedeljka 00:01h do nedelje 23:59h) Nagrajenca izbira tričlanska žirija
v sestavi organizatorja in naročnika, ki ocenjuje kreativnost, izvirnost in duhovitost video posnetka.

Izbor glavnih nagrajencev: organizator izbira glavne nagrajence med 25 videi z največjim številom glasov
od začetka do konca natečaja. Nagrajence izbira tričlanska žirija v sestavi organizatorja in naročnika, ki
ocenjuje kreativnost, izvirnost in duhovitost video posnetka. Glavno nagrado, potovanje v Barcelono in
trening s Peléjem lahko osvojijo samo 3 prijatelji, ki so se prijavili skupaj (en sodelujoči se prijavi, nato pa
povabi še 2 in tudi onadva naložita video posnetke).
En sodelujoči lahko osvoji samo eno tedensko nagrado, lahko pa hkrati osvoji in tedensko in glavno
nagrado, saj se vsi sodelujoči potegujejo za glavne nagrade.
Organizator si pridržuje pravico do nepodelitve vseh nagrad, v primeru, da število nagrad presega
število sodelujočih.
8. ČLEN: OBJAVA NAGRAJENCEV
Imena nagrajencev bodo objavljena na www.snickers.si.
Tedenski nagrajenci:
●
●
●
●
●
●
●

Zmagovalec 1. tedna (15.5. – 21.5.) bo objavljen v sredo, 24.5., do 13. ure.
Zmagovalec 2. tedna (22.5. – 28.5.) bo objavljen v sredo, 31.5., do 13. ure.
Zmagovalec 3. tedna (29.5. – 4.6.) bo objavljen v sredo, 7.6., do 13. ure.
Zmagovalec 4. tedna (5.6. – 11. 6.) bo objavljen v sredo, 14.6., do 13. ure.
Zmagovalec 5. tedna (12.6. – 18.6.) bo objavljen v sredo, 21. 6., do 13. ure.
Zmagovalec 6. tedna (19.6. – 25.6.) bo objavljen v sredo, 28.6., do 13. ure.
Zmagovalec 7. tedna (26.6. – 2.7. ) bo objavljen v sredo, 5.7., do 13. ure.

Glavni nagrajenci:
● Objava glavnih nagrajencev bo 12. 7. 2017.
Sodelujoči se strinjajo, da v primeru osvojitve nagrade organizator javno objavi njihovo ime in priimek
ter podatek, katero nagrado so osvojili.
9. ČLEN: PREVZEM NAGRADE
Po razglasitvi zmagovalcev, bo Organizator nagrajence kontaktiral prek e-maila in/ali telefona in prosil za
podatke za dostavo nagrade. V primeru osvojitve treninga s Peléjem bo nagrajenec prejel voucher. Rok
za dostavo nagrad je 90 dni od zaključka nagradnega natečaja.

10. ČLEN: SODELUJOČI V NAGRADNEM NATEČAJU (POGOJI SODELOVANJA, PRIJAVA, VSEBINA)
S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči sprejmejo pravila nagradnega natečaja. S
sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči sprejme in soglaša, da se osebni podatki, ki jih odda ob
prijavi, hranijo in uporabijo z namenom organizacije nagradnega natečaja, kot tudi promocije aktualnega

nagradnega natečaja in PR objav. Sodelujoči soglaša, da lahko družba Mars neomejeno uporablja tudi
naložene videe v promocijske namene. Organizator in družba Mars bosta osebne podatke uporabljala
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
11. ČLEN: NEUPOŠTEVANJE PRAVIL
Organizator si pridržuje pravico, da odstrani odzive in vsebino natečaja Facebook strani, ki so žaljive
glede na raso, etničnost, spol ali na kateri koli drugi podlagi, in lahko samodejno izključi udeležence iz
sodelovanja na Natečaju. Organizator lahko iz natečaja izloči vsakega sodelujočega, za katerega oceni in
dokaže, da ni igral v skladu s pravili.
12. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar
le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Organizator bo odvedel akontacijo dohodnine za nagrajence,
saj vse nagrade presegajo zakonsko mejo.
13. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNEGA NATEČAJA
Organizator si pridružuje pravico do spremembe in/ali dopolnitve pravil. Organizator si pridržuje pravico
da prekine, skrajša ali podaljša nagradni natečaj in o tem obvesti sodelujoče. Nagradni natečaj se lahko
prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim
izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradnega natečaja obveščeni prek
spletne strani www.snickers.si. S trenutkom objave prekinitve nagradnega natečaja na spletni strani
šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradnega
natečaja se objavi na spletni strani vsaj 24 ur pred nadaljevanjem.
14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče. Morebitne
spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
V Ljubljani, 15. maja 2017
Ana Eterović

